
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A.     Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki sumberdaya laut dan pesisir yang sangat luas, Indonesia memiliki 

panjang pantai sebesar 81.000 km dengan luas laut teitorial/perairan pantai 0,3 juta km
2
 dan 

2,8 km
2
 luas nusantara serta 2,7 juta km

2
 luas laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), akan 

tetapi potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, karena adanya keterbatasan 

baik sumberdaya manusia, modal, teknologi, maupun jaringan pemasaran. (Ditjen perikanan, 

2005). 

 

Potensi perikanan di Indonesia menyebar diseluruh Propinsi, termasuk Lampung. Propinsi 

Lampung memiliki potensi kegiatan penangkapan ikan mencapai sekitar 129.330 km
2
, yang 

meliputi Perairan Pantai Barat, Pantai Timur dan Selat Sunda. Jika produktifitas lautan rata-

rata 30 Kg/Ha/TH setara sumberdaya ikan, maka potensi perikanan laut Propinsi Lampung 

sampai dengan ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) sebesar 151.579,90 ton/th (Dinas Kelautan dan 

Perikanan Propinsi Lampung, 2007) 

 

Pemberdayaan tidak terlepas atau merupakan bagian dari paradigma pembangunan yang 

memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di 

lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material 



dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan 

menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan. 

 

Sumberdaya di wilayah pesisir berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi 

daerah dan nasional untuk meningkatkan penerimaan devisa, menambah lapangan kerja, dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Sumberdaya pesisir tersebut tersedia dalam jumlah 

yang besar yang beraneka ragam serta dapat dimanfaatkan dengan biaya yang relative murah 

sehinggga mampu menciptakan kapasitas penawaran yang kompetitif. Disisi lain, kebutuhan 

pasar masih terbuka sangat besar karena kecenderungan permintaan pasar global yang terus 

menerus. 

Menurut  Richard A. Musgrave yang dikutip oleh Mangunkoesoebroto, G (2002 :2) fungsi 

anggaran belanja pemerintah dalam perekonomian dibedakan menjadi 3, yaitu fungsi alokasi, 

distribusi, dan stabilisasi : 

1. Fungsi alokasi (Allocation Branch) 

Yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk publik needs / kebutuhan 

publik. 

2. Fungsi Distribusi (Distribution Branch) 

Yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis. 

3. Fungsi Stabilisasi (Stabilization Branch) 

Yaitu fungsi yang menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dari kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang ada. 

Strategi penaggulangan kemiskinan diarahkan dengan mendasarkan pada 2 (dua) pendekatan, 

pertama mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin khususnya yang menyangkut 

kebutuhan dasar manusia dengan memberikan berbagai subsidi, kedua memperbesar 



kemampuan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan memperbesar akses berusaha 

khususnya kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 

 

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yang kedua yaitu memperbesar kemampuan 

ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan memperbesar akses berusaha khususnya 

kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Teori yang dipakai adalah fungsi atau 

peran pemerintah dalam hal distribusi. Peran distribusi merupakan peranan pemerintah dalam 

mendistribusikan Sumber Daya, kesempatan, dan hasil ekonomi secara adil dan wajar. Dalam 

hal ini, peran Distribusi ini terwujud melalui peran pemerintah dalam pemberian bantuan 

langsung untuk masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-

Kelautan Perikanan (PNPM Mandiri-KP). 

 

Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta wilayah perairan lainnya di Indonesia, 

dengan segala potensi dan permasalahan yang ada, perlu dioptimalkan pemanfaatannya baik 

dari aspek penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran, serta pengawasan maupun 

peningkatan kapasitas SDM pengelolanya, dalam rangka penanggulangan dan pengentasan 

kemiskinan masyarakat. Salah satu upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

masyarakat adalah melalui kegiatan pengembangan perekonomian berbasis kerakyatan yang 

dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat berbasis sumberdaya lokal.  Konsep 

“pemberdayaan” (empowerment) telah mengubah konsep “pembangunan” (development) dan 

sekaligus memberikan strategi pengentasan kemiskinan. Jika “pembangunan” lebih 

mengajarkan masyarakat menjadi penonton atau obyek dalam pelaksanaannya, maka 

pemberdayaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melakukan sesuatu 

dalam rangka mengubah kondisinya. 

 



Pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan berupaya untuk mengurangi 

kemiskinan, dengan memberikan bantuan bagi pengembangan usaha perikanan dan kelautan 

skala kecil. Hal ini diwujudkan dalam beberapa program pemberdayaan yang telah dilakukan 

sejak Departemen Kelautan dan Perikanan berdiri, antara lain:  

 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, 

 Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Skala Kecil melalui Dana Penguatan 

 Modal, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap melalui Optimalisasi 

 Usaha, Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan melalui 

Klusterisasi Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan.  

 

Seiring dengan perjalanan waktu, program-program tersebut telah menunjukkan hasil yang 

cukup menggembirakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya 

akan terus dilakukan oleh Pemerintah melalui program-program yang sedang dilakukan oleh 

Departemen Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Instansi Pemerintah lainnya. 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang diluncurkan 

pada bulan April 2007 oleh Presiden RI adalah program nasional yang menjadi kerangka 

kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan tujuan PNPM Mandiri, mulai tahun 2009, 

Departemen Kelautan dan Perikanan menginisiasi program pemberdayaan yang merupakan 

integrasi program pemberdayaan pada masing-masing bidang dalam wadah Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Kelautan dan Perikanan (PNPM MANDIRI-

KP) yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.  

Tujuan utama PNPM MANDIRI-KP adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

berbagai komponen kegiatan yaitu perencanaan pembangunan wilayah dan sumberdaya 



kelautan dan perikanan berbasis desa; pembangunan infrastruktur desa dan lingkungan; 

penguatan kapasitas sumberdaya manusia aparat dan masyarakat serta kelembagaan dan 

pemberdayaan masyarakat.  

Adapun sasaran yang menerima bantuan ini disebut sebagai Kelompok Masyarakat 

Pemanfaat (KMP). KMP ini dibagi untuk tiap-tiap desa penerima dan satu KMP terdiri dari 

anggota-anggota kelompok kecil dalam satu desa biasanya satu kelompok terdiri dari 6 

hingga 10 orang. 

  

Dalam pelaksanaannya PNPM MANDIRI-KP dikelola oleh organisasi yang melibatkan 

beberapa pemangku kepentingan dengan susunan, tugas dan fungsi sebagai berikut: 

- Pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah Departemen Kelautan dan Perikanan yang 

bertindak sebagai penanggungjawab dan pembina program di tingkat nasional, yang 

bertugas menyusun pedoman umum, melaksanakan sosilasasi regional, monitoring dan 

evaluasi pelaporan. 

- Pemerintah daerah. Pemerintah propinsi dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan 

Propinsi berfungsi untuk melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. 

- Sedangkan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten sebagai penanggungjawab 

operasional program bertugas menetapkan konsultan pelaksana, sosialisasi dan publikasi 

tingkat kabupaten, pelatihan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Disini dinas DKP 

kabupaten juga selaku pendamping turut serta mendampingi penerima manfaat dalam 

mencairkan dana bantuan melalui Bank yang telah di tunjuk yaitu Bank BRI, hingga 

selanjutnya dana yang telah dicairkan tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan 

proposal yang telah disetujui sebelumnya. 

- Serta aparatur Kecamatan serta Desa yang mendapatkan bantuan selaku  

 



Sasaran PNPM Mandiri KP yakni, masyarakat bidang kelautan dan perikanan, yaitu orang 

yang bertempat tinggal diwilayah pesisir atau diluar pesisir yang memiliki kegiatan di bidang 

kelautan dan perikanan, seperti kegiatan Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil, 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. 

 

Nelayan pada umumnya masyarakat yang kaya akan sumberdaya perikanan, namun karena 

ketersediaan sumber alam yang melimpah tersebut mereka menjadi kurang produktif karena 

segala kebutuhan telah tersedia di lingkungan sekitar. Masyarakat penerima bantuan ini 

diharapkan dapat menggunakan bantuan alat yang telah mereka terima dengan benar agar 

usaha yang mereka jalankan sekarang dapat mengalami kemajuan. Dengan demikian taraf 

hidup nelayan dapat membaik, hal tersebut dapat terjadi bila pendapatan mereka dapat 

meningkat dari sebelum mereka mendapatkan bantuan peralatan yang memadai. 

 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-

MKP) sendiri telah berjalan di Provinsi Lampung sejak tahun 2009 dengan bekerjasama 

melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dengan bantuan dinas lainnya seperti dinas 

pemberdayaan masyarakat pesisir. Dalam realisasi program PNPM-MKP Provinsi Lampung 

hanya terdapat di 2 kabupaten/kota yaitu kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung 

Timur. 

 

Pemilihan objek lokasi di jatuhkan pada kabupaten Pesawaran, alasan dipilihnya Kabupaten 

ini adalah dimana kabupaten ini termasuk salah satu daerah baru yang merupakan pecahan 

dari Kabupaten/kota Lampung Selatan, dimana daerah baru biasanya selalu menjadi perhatian 



akan pembangunannya, sebab apabila selama 5 tahun daerah tersebut tidak dapat melakukan 

pembangunan dengan baik serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, maka daerah 

tersebut dapat dikembalikan pada daerah pecahan sebelumnya. 

 

Untuk wilayah kabupaten Pesawaran kecamatan yang mendapatkan program PNPM-MKP 

hanya terdapat pada kecamatan Padang Cermin, yang di bagi pada 2 desa yaitu desa durian 

dan desa sukajaya lempasing. Lokasi penelitian di pilih di daerah/desa sukajaya lempasing, 

dipilihnya desa tersebut karena berdasarkan data yang diperoleh desa tersebut paling banyak 

menerima bantuan dana program PNPM-MKP ini, yaitu sebanyak 10 kelompok penerima. 

Tabel 1. Jenis Bantuan dan banyaknya dana yang diberikan pada kelompok 

masyarakat nelayan di desa Sukajaya Lempasing kecamatan padang Cermin 

Pesawaran tahun 2009 

No Nama Kelompok Jenis Bantuan Jumlah 

Anggota 

Dana yang 

diberikan 

1. Titipan Mandiri Pancing Banderong 10 36.750.000 

2. Cumi Sorong Pancing Cumi 10 36.750.000 

3.  Jaring Nilon Tangkap Jaring 6 44.500.000 

4. Mina Jaya Tangkap bubu 10 16.000.000 

5. Mutun Jaya Tangkap bubu 10 16.000.000 

6. Payang Teladan Tangkap payang padang 10 21.000.000 

7. Maju Bersama Tangkap jaring kelitik 10 21.000.000 

8. Jaring Kepiting Tangkap Jaring Kepiting 10 21.000.000 

9. Mitra Bahari 3 Budidaya rumput laut 10 27.000.000 

  Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Pesawaran 2009 
 
Tabel 2. Jenis Bantuan dan banyaknya dana yang diberikan pada kelompok 

masyarakat nelayan di desa Durian kecamatan Padang Cermin Pesawaran 

tahun 2009. 

No Nama Kelompok Jenis Bantuan Jumlah 

Anggota 

Dana yang 

diberikan 

1. Jalan Jaya Infrastruktur 10 18.000.000 

2. Ekor Kuning Pancing Kotrek 10 34.020.000 

3. Simba Pancing Kotrek 10 orang 34.020.000 

4.  Kurisi Pancing Kotrek 10 orang 34.020.000 

5. Harapan Pengolahan Ikan 10 orang 27.825.000 

6. Teladan Pengolahan Ikan 10 orang 27.825.000 

7. Cahaya Makmur Budidaya Kerapu 10 orang 42.000.000 

8. Cemerlang Budidaya Kerapu 7 orang 42.000.000 

  Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesawaran 2009 
 



Dari data/tabel diatas dapat kita lihat bahwa program PNPM-MKP ini d berikan pada 2 desa. 

Kemudian dibagi lagi menjadi beberapa kelompok penerima manfaat dengan jumlah 

kelompok pada desa Sukajaya Lempasing sebanyak 10 kelompok dan desa Durian sebanyak 

8 kelompok. 

 

Berdasarkan data/tabel yang ada diatas dapat kita ketahui bahwa program PNPM-MKP ini 

diarahkan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan yang 

mana, berhubugan dengan mata pencaharian para nelayan. Bantuan di berikan dalam bentuk 

Bantuan Langsung Masyarakat (Hibah),hibah yang di berikan oleh pemerintah dapat berupa 

uang maupun barang, dalam program PNPM-MKP ini masyarakat pemanfaat diberikan BLM 

dalam bentuk pencairan dana, namun selanjutnya melalui dinas DKP membantu agar dana 

tersebut dapat digunakan sesui dengan kebutuhan masyarakat nelayan (kebutuhan dalam 

pengembangan kegiatan usaha) yang mana sebelumnya usaha tersebut telah disetujui untuk 

diberikan bantuan. 

 

Adanya bantuan dari PNPM-MKP tersebut masyarakat dapat dibina untuk meningkatkan 

taraf  hidupnya melalui jenis usaha yang dikelola. Modal / alat yang digunakan masyarakat 

memang tidak sepenuhnya dari pemberian PNPM-MKP, tetapi sebagian merupakan modal / 

alat sendiri. Jadi sifat dari bantuan PNPM-MKP merupakan perangsang bagi masyarakat 

yang memperbesar skala usahanya. Klasifikasi pendapatan yang di dapat dari hasil pra survei 

oleh pengurus PNPM-MKP Desa Sukajaya Lempasing Pesawaran menunjukan bahwa masih 

banyak warga masyarakat nelayan penerima program bantuan PNPM-MKP yang belum 

secara maksimal mengembangkan usahanya melalui modal usaha / alat yang diberikan oleh 

dinas DKP.  



Adapun program PNPM-MKP ini merupakan bentuk pengeluaran pemerintah adalah 

pemberian subsidi / hibah yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Subsidi yang diberikan berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dana, namun pada 

akhirnya dalam bentuk barang dengan bantuan pendampingan dari dinas DKP. Program ini 

bisa dikatakan berhasil apabila masyarakat yang menerima manfaat dari subsidi tersebut 

mampu meningkatkan kesejahterahan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat 

khususnya masyarakat miskin yaitu peningkatan pendapatan masyarakat. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Kelautan dan 

Perikanan (PNPM-MKP) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat nelayan yang ada di 

Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. 

 

B.     Permasalahan 

 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini penulis 

rumusan masalah sebagai berikut : 

” Bagaimana Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Kelautan dan 

Pesisir (PNPM-MKP) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat nelayan yang ada di 

Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ?” 

C.     Maksud dan Tujuan Penelitian 

C.1 . Maksud 

 



Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganilisi data serta mengetahui seberapa 

besar dampak dari adanya bantuan Program PNPM MANDIRI-KP ini terhadap peningkatan 

pendapatan masya 

C.2 . Tujuan 

Tujuan dari penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM MANDIRI-KP) terhadap 

peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah manfaat dari Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Kelautan dan Perikanan (PNPM MANDIRI-KP) 

yang dilaksanakan di kecamatan padang cermin 

 

D.     Kegunaan Penelitian 

A. Secara Teoritis 

Secara teoritis berdasarakan hasil dari peneilitian ini, penulis berharap akan memberikan 

sumbanganpenelitian bagi pemerintah daerah kota bandar lampung 

B. Kegunaan Praktis 

1. Diharapkan dari tulisan ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi Departemen 

Kelautan dan Perikanan (DKP), Khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten 

Pesawaran dalam mengolah wilayah pesisir Pesawaran 

2. Sebagai pengalaman penulis di dalam menghadapi dunia kerja 

 

E.     Kerangka Pemikiran  

 



Dalam proses Pembangunan Disebutkan bahwa Salah satu peran pemerintah yang sangat 

penting adalah peran distribusi. Peran distribusi merupakan peranan pemerintah dalam 

mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. 

Dalam hal ini, peran distribusi terwujud melalui peran pemerintah dalam pemberian bantuan 

untuk masyarakat berupa  pemberian peralatan/perlengkapan bagi kelompok nelayan demi 

mengembangkan usahanya. 

 

Pengeluaran negara dalam bentuk upaya pemindahan kekayaan kepada individu untuk 

kesejahterahan disebut transfer pemerintah (goverment transfer payment). Subsidi masuk 

dalam kategori pengeluaran rutin pemerintah, menurut Suparmoko subsidi merupakan salah 

satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan 

menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan 

peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang 

yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. 

 

Untuk mencapai peran tersebut maka pembanguan dilaksanakan secara merata ke seluruh 

wilayah tanah air baik di daerah perkotaan maupun daerah pesisir dengan maksud agar hasil 

pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang bertujuan mengentaskan 

kemiskinan.  

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Kelautan dan Perikanan (PNPM 

MANDIRI-KP)  merupakan suatu kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan dikarenakan 

masyarakat pesisir selama ini masih tertinggal kesejahteraannya. Masih banyaknya penduduk 

miskin merupakan suatu pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk dapat mengatasinya. 

 



Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa 

lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi 

perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program 

masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat 

dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. 

 

Tujuan utama PNPM MANDIRI-KP adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

berbagai komponen kegiatan yaitu perencanaan pembangunan wilayah dan sumberdaya 

kelautan dan perikanan berbasis desa; pembangunan infrastruktur desa dan lingkungan; 

penguatan kapasitas sumberdaya manusia aparat dan masyarakat serta kelembagaan dan 

pemberdayaan masyarakat.  

Kondisi ini dapat terwujud apabila proses-proses pemberdayaan masyarakat melalui berbagai 

intervensi atau input PNPM-MKP sebagai suatu proses transformasi sosial dari masyarakat 

miskin menuju masyarakat madani telah dilaksanakan secara konsisten dan tepat, sehingga 

mampu mendorong “gerakan masyarakat” dan “gerakan kemitraan” dalam penanggulangan 

kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. 

 

Untuk berhasilnya pelaksanaan program bantuan masyarakat ini (Bantuan Langsung 

Masyarakat) program PNPM-MKP, maka selain mekanisme pelaksanaan program PNPM 

dilakukan secara sistematis dalam arti sesuai dengan langkah pelaksanaan bantuan 

masyarakat (Bantuan Langsung Masyarakat) program PNPM-MKP, juga dapat dilihat 

berdasarkan peningkatan jumlah pendapatan dari masyarakat penerima bantuan masyarakat 

pada tiap bulannya. Sebaliknya bila pelaksanaan tidak sesuai dan jumlah penghasilan 

masyarakat penerima bantuan program PNPM-MKP tidak mengalami peningkatan atau 

bahkan mengalami penurunan jumlah pendapatan, maka program ini memerlukan adanya 



perubahan metode yang lebih baik atau bila perlu dihentikan. Tingkat pendapatan pada 

umumnya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu kegiatan. 

Dengan demikian tingkat pendapatan merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk 

melihat keberhasilan atau tidaknya tujuan atau program yang ditentukan.  

Selanjutnya keberhasilan akan program ini juga dapat dilihat dengan mengetahui apakah 

program ini benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat nelayan (membuat masyarakat 

lebih mandiri) sesuai dengan konsep yang ada pada program PNPM-MKP ini adalah agar 

dapat menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dalam menjalakan usahanya. 

 

 

 

 

F.     Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis konseptual penelitian sebagai acuan dalam 

menganalisa pola pengaruh variabel-variabel penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut 

: 

“Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Kelautan dan Perikanan (PNPM 

Mandiri-KP) berdampak positif / berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan 

masyarakat nelayan di Kecamatan Padang Cermin Pesawaran” 

 

G.     Sistematika Penulisan 

Penulisan ini terdiri dari lima bab, meliputi: 

Pertama,Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah (Permasalahan), 

Maksud dan Tujuan penelitian, Kegunaan Praktis Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, 

dan Sistematika Penulisan. 



Kedua, Tinjauan Pustaka yang berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penulisan 

ini. 

Ketiga, Metodelogi Penelitian 

Keempat, Analisis dan Pembahasan 

Kelima, Simpulan dan Saran 

 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

 


